
 
 

 
 

 

Suplimente alimentare pe baza de plante medicinale si aromatice 

 

1. Scurta descriere 

 

a. Notificarea suplimentelor alimentare (evaluarea dosarelor de notificare, 

asistenta la etichetare, consultanta pentru o promovare corceta a acestora) 

b. Monitorizarea si supravegherea pietei de suplimente alimentare 

c. Analiza de autenticitate a suplimentelor alimentare si materiilor prime de natura 

vegetala  

d. Calitatea (plante si extracte vegetale standardizate, ingrediente eficiente, 

mentiuni de sanatate sustinute de dovezi stiintiifce) si siguranța alimentară a 

acestora (controlul contaminanților de orice natură, identificarea fraudei 

alimentare din domeniu: substituire ingrediente/specii de plante; 

adulterare/introducere de substante farmaceutice nedeclarate; transmiterea de 

mesaje false catre consumatori), în condițiile în care atât piața internă cât și cea 

externă manifestă  un interes crescut față de consumul acestor produse 

alimentare. 

e. Prelucrarea si procesarea corecta a materiilor prime vegetale, implementarea 

bunelor practici in IMM.  

f. Valorificarea plantelor medicinale în diferite formule de suplimente alimentare 

cu valoare nutritivă ridicată și rol funcțional care să asigure sanatatea 

consumatorilor 

g. Studiul comportamentului de consum al persoanelor interesate de suplimentele 

alimentare pe baza de plante medicinale si aromatice 

h. Transfer de cunostinte si instruiri periodice adresate operatorilor care activeaza 

in domeniul suplimentelor alimentare (reglementari europene, ghiduri de bune 

practici, asistenta in elaborarea de aplicatii) 

i. Elaborare de proceduri si specificatii tehnice 

 

2. Personal care se poate implica 

 

- Cercetători științifici biologi, biochimiști, chimiști, fizicieni, farmaciști, psihologi  

interesați în dezvoltarea cercetărilor privitoare la calitatea, siguranța alimentară si 

consumul suplimentelor alimentare 

- Ingineri tehnologi, biotehnologi, ingineri industrie alimentară,  

- Tehnicieni industrie alimentară, laboranți 

 



 
 

 
 

3. Infrastructura necesara si existenta 

 

a. Laboratoare de: analize fizico-chimice privind calitatea, autenticitatea si 

valoarea nutritionala a materiilor prime si produselor finite (spectrofotometrie, 

cromatografie lichidă – HPLC, HPLC-MS, HPLC – MS/MS, gaz-

cromatografie, ¹³C-RMN, microscopie, SPME analiza aromelor, analiza 

automată aminoacizi, FTIR spectroscopie, pH-metru/conductometru etc.), 

laborator microbiologie (contaminare  microbiană), laborator analiză ambalaje 

si  contaminanti potential toxici/metale grele (cromatografie lichidă– HPLC, 

HPLC-MS, HPLC – MS/MS, gaz-cromatografie, SAA, etc.) 

b. Statie pilot pentru prelucrarea plantelor medicinale (uscatoare, mori, site, 

extractoare, omogenizatoare etc.) 

 

4. Etape și activități necesare 

a. Studii privind realizarea unor suplimente alimentare pe baza de 

plante medicinale si aromatice  

b. Cercetari privind  cerințele de calitate si de siguranta alimentara 

a materiilor prime si produselor finite  

c. Studii privind compatibilitatea de asociere a unor specii de 

plante/extracte vegetale in vedrea obtinerii de efcete fiziologice 

benefice (caracterizarea principiilor active din speciile de plante 

medicinale si aromatice, bune prcatici de realizare a preparatelor 

traditionale pe baza de plante).  

d. Realizarea unor formule de suplimente alimentare si/sau 

alimente cu destinatie nutritionala specifica pe bază de plante 

medicinale/extracte vegetale si produse ale stupului  

e. Realizarea de suplimente/produse alimentare în fază pilot. 

f. Transfer de know-how către operatori pentru introducerea 

rezultatelor cercetarii in productie sau intrarea pe piata a unor 

produse alimentare noi. 

  

5. Beneficii pentru industrie 

Pentru operatorii din industria alimentară transferul de cunoștiințe rezultatelor obtinute prin 

cercetare/documentare stiintifica  contribuie semnificativ la: 

a. Cunoașterea prevederilor legale privind intrarea pe piata a suplimentelor 

alimentare, modului de autorizare a mentiunilor de sanatate, ingredientelor 

alimentare noi, specificul etichetarii si promovarii acestei categorii de produse; 



 
 

 
 

b. Cunoasterea cerintelor actuale privind calitatea și siguranța suplimentelor 

alimentare si a materiilor prime vegetale folosite la fabricarea acestora 

(reglementari europene, ghiduri de bune practici, standarde); 

c. Îmbunătățirea tehnologiilor de prelucrare/procesare a plantelor medicinale si 

aromatice care intra in compozitia suplimentelor alimentare; 

d. Cresterea competitivității operatorilor din domeniul alimentar, în principal a 

celor ce aplică în mod concret noi tehnologii sau rezultate ale cercetării sau 

tehnologii indutriale relevante. 

 

 


